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Szakdolgozatom fő témája a Békéscsabán lévő agyagbányászat 

során kialakult tavak vizsgálata, valamint helyreállítására és 

utóhasznosításokra javaslatok kidolgozása. A békéscsabai jaminai 

tavak esetében csak kismértékű tájrendezési beavatkozás, vagy 

még annyi sem valósult meg. Ezen felül jelenleg a horgászaton 

kívül egyéb funkciót nem töltenek be. Ezért fontosnak tartom a 

megfelelő adottságok kihasználását, hiszen egy több mint 60 ezer 

fős megyei jogú városról van szó, melynek valós igénye van 

szabadtéri kikapcsolódást, feltöltődést biztosító területre. Az 

említettek mellett célom, hogy a meglévő értékeket megőrizzük, a 

tavak élőhelyeit helyreállítsuk, úgy, hogy közben esztétikus, 

biztonságos és ökológiailag is megfelelő kialakítás valósuljon 

meg. A tavakat kezdik körbenőni a lakott területek, így még 

inkább szükség van egy nagyobb léptékű rendbetételre, 

hasznosításra. 

A vizsgálat bebizonyította, hogy a terület nincs a 

megfelelő mértékben kihasználva, hiába rendelkezik kiváló 

adottságokkal. A tavak körüli illegális építési- és kommunális 

hulladék elhelyezés gyakori konfliktusforrás, annak ellenére, hogy 

mind rendelkezik üzemeltetővel, fenntartóval, akiknek feladata 

lenne rendben tartani ezeket a helyeket. 

A megközelíthetőség, későbbi hasznosítási potenciál illetve 

a természetesség mértéke fontos értékelési szempontok voltak. Az 

ezekből született eredmények nagyban meghatározták 

javaslataimat. 

Javaslattétel során a helyiek, a város, az idegenforgalom 

és a természet igényeit is próbáltam figyelembe venni. A tervezett 

funkciók megvalósításával ki lennének használva a terület kínálta 

lehetőségek. A természetkedvelők a tanösvényt vehetnék igénybe 

(gyalogosan és kerékpárosan is), de a horgászatra vágyók, a 

családosok, és a szabadvizet kedvelők is kedvükre hódolhatnának 

szenvedélyeiknek, csónakázhatnának, és fürödhetnének a szabad 

strandon. Fontos szempont volt a már évtizedek óta háborítatlan 

területek megőrzése, természetvédelmi terület kijelölése, és 

madárvédelem kialakítása. 

Javaslatok kidolgozásánál fontos szempont volt számomra, 

hogy könnyen kivitelezhető, költséghatékony megoldásokat 

találjak. 

6 

10 

7 

Megközelíthetőség 

Könnyen Nehezen Egyáltalán nem
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Természetesség mértéke 

Elenyésző Kismértékű Nagymértékű
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Tavak jelenlegi 

hasznosítása 

Horgászat Nincs funkció

Nádassal borított Illegális feltöltés

Tavak száma szerinti értékelés 

Könnyen: növény, művi elem nem akadályoz 

Nehezen: kisebb mértékű növényborítottság 

akadályozó tényező 

Egyáltalán nem: több méter széles nádas 

Elenyésző: gondozott, rekreációs hasznosítású, 

művi elemek megjelennek 

Kismértékű: kismértékű használat, nincs művi 

elem 

Nagymértékű: tó felületének nagy része nádassal 

borított 

Tavak többsége nádassal borított (11 db), 

valamint horgászatra használják (7 db). 

Előképek javaslatokra 

Madármegfigyelő torony 

építése 

A 8-as számú tavon kiemelt 

ösvény átvezetése pihenővel 

Enyhe lejtésű part, szabadstrand 

létrehozása partrendezéssel 

Tanösvénnyel egybekötött 

kerékpár kiépítése a tavak körül 


